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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om regler som gäller för ledamöterna i händelse av moderskap eller faderskap
(2006/2025(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen B6-0616/2005,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under 
nästa sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 4, punkt 4, led 2a och 2b (nya)

2a. När den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat underrättar talmannen om 
att en ledamot av Europaparlamentet med 
stöd av lagen i denna medlemsstat 
tillfälligt ersatts skall talmannen 
underrätta parlamentet att ledamotens 
mandat, i enlighet med akten av den 
20 september 1976, upphört det datum 
som meddelats av den behöriga 
myndigheten. Talmannen skall uppmana 
den ledamot som utsetts i stället att inta 
sin plats i enlighet med föreskrifterna i 
artikel 3.
2b. Detsamma skall i tillämpliga delar 
gälla när den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat underrättar talmannen om 
att mandatet för en ledamot som utsetts 
med stöd av led 2a upphört med stöd av 
lagen i denna medlemsstat  och den 
ledamot som ersatts har utsetts på nytt till 
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ledamot.

Ändringsförslag 2
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. Föreskrifterna i punkt 1 skall framför 
allt innefatta ingående bestämmelser om 
hur en ledamot skall beviljas moderskaps-
eller faderskapsledighet, under vilken 
ledamoten inte skall anses skyldig delta i 
parlamentets sammanträden.
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MOTIVERING

1. Detta betänkande handlar om det förslag till ändring av artikel 158, vilket ingivits av 
Corbett, i enlighet med artikel 202 i arbetsordningen (B6–0616/2005). Corbett föreslår 
att det i samband med moderskapsledigheter skall föreskrivas ett tillfälligt undantag från 
regeln om att ledamöterna skall avge sina röster personligen och var för sig. Denna 
ändring som Corbett föreslagit skulle framför allt gälla omröstningar i plenum och i de 
politiska grupperna. I det sammanhanget aktualiseras den juridiska frågan om huruvida 
Europaparlamentets rätt att självt anta sin arbetsordning, vilken inskrivits i artikel 199 i 
fördraget, utgör en tillräcklig grund för ett begränsat undantag från arbetsordningens
princip om att rösträtten är personlig.

2. Enligt föredragandens syn på saken tillåter gemenskapslagstiftningen inte några 
undantagsbestämmelser med stöd av vilka en ledamot av parlamentet tillfälligt skulle 
kunna överföra sin rösträtt på en annan ledamot.

Den relevanta källan i gemenskapslagstiftningen är artikel 4.1 i akten från 1976, där det 
står följande:

”Företrädarna1 skall rösta individuellt och personligen.”

Det finns inga uttryckliga bestämmelser om undantag i särskilda situationer.

Dessutom har Europaparlamentet bekräftat följande i artikel 3.1 i stadgan för 
Europaparlamentets ledamöter, vilken antogs den 28 september 2005:

”Ledamöterna skall rösta individuellt och personligen.”

Trots att denna bestämmelse kommer att träda i kraft först 2009 vore det inte på sin 
plats att anta motstridiga bestämmelser i parlamentets arbetsordning.

Exakt samma bestämmelser har inskrivits i artikel 158.1 i arbetsordningen och den följs 
utan undantag av Europaparlamentet.

3. Det finns dock ett behov av praktiska åtgärder från Europaparlamentets sida. Antalet 
fall av tillfällig frånvaro för ledamöter av parlamentet har ökat, framför allt på grund av 
moderskap och detta stör parlamentets arbete och är till särskilt stort förfång för de
politiska grupper som har färre ledamöter.

4. I detta betänkande föreslås en ändring av parlamentets arbetsordning så att ledamöterna 
skall kunna beviljas ledighet i händelse av moderskap, i den mån detta är möjligt enligt 
unionens primärrättsliga lagstiftning och med stöd av akten om allmänna direkta val av 
företrädare i Europaparlamentet, (”akten från 1976”), i dess ändrade lydelse enligt 
rådets beslut av den 25 juni och den 23 september 20022.

  
1 Ordet ”företrädare”, som ingick i aktens ursprungliga lydelse på svenska, ersattes med stöd av artikel 1.1 i 
beslut 2002/772/EG, Euratom till ”ledamot av Europaparlamentet”. Övers. anm.
2 EGT L 283, 21.10.2002, s. 1.
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5. I betänkandet föreslås också en större nyhet genom att där erkänns rätten till 
faderskapsledighet. Meningen med denna ändring är att bidra till att utarbeta en 
övergripande strategi för att se till att det blir möjligt för både kvinnor och män att 
förena arbete och familj, något som kommissionen uttalat sitt gillande till i sin rapport 
från 2006 om jämställdhet mellan kvinnor och män1. Dessa ändringar innebär för 
ledamöterna av Europaparlamentet ett omsättande i handling av parlamentets begäran 
om att ”föräldraledighet med garanti om att få behålla arbetet bör tas ut av både pappor 
och mammor”2. Parlamentet har ju yrkat på åtgärder ”för att stödja moderskap och 
faderskap” för att medborgarna skall kunna förena ”arbete, privatliv och familj” och få 
”så många barn de vill och när de vill”3.

6. Principen om moderskaps- eller faderskapsledighet bör inskrivas i parlamentets 
arbetsordning på ett sätt som inte påverkar presidiets nuvarande befogenheter och 
medger den flexibilitet som behövs när ledamotsstadgan skall träda i kraft. I fråga om 
reglerna för kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöterna, vilka fastställs 
av parlamentets presidium med stöd av artikel 8, bör arbetsordningen utökas med en 
föreskrift som gör det klart att en ledamot skall få vara borta från parlamentets 
sammanträden i händelse av moderskaps- eller faderskapsledighet, med stöd av 
detaljerade bestämmelser som skall fastställas av presidiet. Ändringsförslag 2 innehåller 
förslag om ändring av artikel 8 med tanke på detta.

7. Ett flertal medlemsstater har emellertid bestämmelser som tillåter att en folkvald 
ledamot av det nationella parlamentet tillfälligt ersätts (framför allt i Portugal, Danmark, 
Sverige och Lettland) eller också är sådana föreskrifter under behandling (framför allt i 
Nederländerna). I andra medlemsstater (framför allt Finland, Polen, Ungern och 
Österrike) är en ledamot av det nationella parlamentet berättigad till frånvaro i samband 
med moderskapsledighet.

8. Utgående från dessa erfarenheter föreslår föredraganden att det erkänns att en ledamot 
av Europaparlamentet, på fullkomlig frivillig grund, skall kunna begära om att tillfälligt 
ersättas av en annan invald kandidat. Eftersom gemenskapslagstiftningen i dag inte 
innehåller någon rättslig grund utgående från vilken man kunde införa bestämmelser om 
tillfälligt ersättande av en ledamot av Europaparlamentet i samband med moderskap kan 
sådana bestämmelser införas endast om den ifrågavarande medlemsstaten i sin tur har
bestämmelser som tillåter det. I Nederländerna kom de lagstiftande myndigheterna, 
innan de för första gången antog bestämmelser om detta, att aktualisera frågan om 
huruvida Europaparlamentet, utgående från sin skyldighet att granska de bevis som 
utfärdats för ledamöterna i enlighet med artikel 12 i akten från 1976 skulle anse att ett 
sådant ersättande vore förenligt med stadgandena i akten från 1976.

9. Artikel 13.3 i akten från 1976 innehåller inga stadganden om att Europaparlamentet 
skall granska underrättelser om att en ledamots mandat har upphört med stöd av 

  
1 KOM(2006)0071, se framför allt slutsatserna sida 9, punkt 3.
2 Europaparlamentets resolution om demografiska utmaningar och solidaritet mellan generationerna
(2005/2147(INI)), P6_TA(2006)0114, punkt 39.
3 Ovannämnda resolution, punkterna 19 och 20.
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nationell lag. I fråga om personer som av medlemsstaterna utsetts att besätta platser som 
blivit vakanta skall dock Europaparlamentet i enlighet med artikel 12 i denna akt pröva 
deras behörighet. Prövningen skall i enlighet med artikel 3 om valprövning göras från 
fall till fall utgående från en rapport från det behöriga utskottet.

Om en medlemsstat skulle anta föreskrifter som gör det möjligt att tillfälligt ersätta en 
ledamot av Europaparlamentet, vilken invalts enligt medlemsstatens vallag, då kunde ett 
sådant utbyte anses vara beskrivet i det som står nedan.

Om en ledamot av Europaparlamentet vill använda sig av nationell 
moderskapslagstiftning skulle den behöriga myndigheten i ledamotens medlemsstat, 
förutsatt att den anser att villkoren i nämnda lagstiftning uppfyllts, vara skyldig att 
underrätta Europaparlamentet om att ledamotens mandatperiod upphört med stöd av 
bestämmelserna i nationell lagstiftning, i enlighet med artikel 13.3 i akten från 1976. 
Myndigheten skulle också vara skyldig att underrätta Europaparlamentet om vilken
ledamot som utsetts till ersättare. Vid utgången av ledighetsperioden med stöd av 
nationell lag skulle den behöriga myndigheten vara skyldig att underrätta 
Europaparlamentet om att ersättarens mandatperiod upphört samt att den ursprungliga 
ledamoten utsetts att återta sitt mandat.

10. Om man i Europaparlamentets arbetsordning vill införa eventuella förfaranden för 
granskningen av utfärdade bevis måste det behöriga utskottets befogenheter på detta 
område respekteras. Ett särskilt och förenklat arrangemang i händelse av eventuella fall 
av tillfälligt ersättande kunde emellertid ge medlemsstaterna en politisk garanti för att 
Europaparlamentet skulle "erkänna" sådana nationella förfaranden för tillfälligt 
ersättande av ledamöter under särskilda omständigheter och kunde eventuellt uppmuntra 
medlemsstaterna att använda sina lagstiftningsbefogenheter med tanke på detta.

Ett förslag om en sådan ändring läggs fram i ändringsförslag 1. Detta ändringsförslag 
anses komplettera den ändring av artikel 4 i arbetsordningen, som föreslagits i förslaget 
till betänkande från Pahor (PE 367.970 v01-00) och kunde antas mot bakgrund av 
resultatet vid omröstningen om denna text.


